Počítačové siete – delenie podľa použitého prenosového média
Počítačová sieť je súhrnné označenie technických prostriedkov, pomocou ktorých je realizované
prepojenie a výmena dát medzi počítačmi. Umožňuje používateľom komunikáciu podľa zadaných
pravidiel. Najčastejším dôvodom pripojenia k sieti je zdieľanie informácií a technických zariadení.
Počítačové siete delíme:
 podľa rozlohy
 podľa funkcie v sieti
 podľa fyzickej topológie
 podľa logickej topológie
 podľa technológie
 podľa použitého prenosového média
Podľa použitého prenosového média rozlišujeme počítačové siete na:
1. metalické (elektrický signál)
2. optické (svetelný signál)
3. bezdrôtové siete (elektromagnetický signál)

1. Metalická sieť prepája svoje komponenty druhom kábla, drôtu, vodiča.


koaxiálny kábel opísaný v technológii Ethernet pre LAN sa dnes používa zriedka, koaxiálny
kábel je možné použiť okrem káblovej televízii aj na pripojenie do siete. Je nutné ale použiť
modem, ktorý odfiltruje sieťový signál.



krútená dvojlinka štandardne sa používa štvorpárový kábel, pričom vodiče páru sú
navzájom prepletené, skrútenie pomáha redukovať vzájomné presluchy a šumy z
vonkajšieho prostredia a zároveň bráni vyžarovaniu z páru do prostredia. Pri zapojeniach
s prenosovými rýchlosťami do 100Mbps sa využívajú len dva páry, pri zapojeniach do 1Gbps
sa už využívajú všetky štyri páry. Rozdelenie káblov:



o

UTP (Unshielded Twisted Pair) netienená krútená dvojlinka

o

FTP (Foilded Twisted Pair) fóliovaná krútená dvojlinka obtočená hliníkovou fóliou na
zníženie vyžarovania

o

STP (Shielded Twisted Pair) – tienená krútená dvojlinka, dokonalejšie tienenie ako
FTP, pretože tienené sú už páry

telefónna sieť (Dial-up) je klasické vytáčané pripojenie do internetu, ktoré sa uskutočňuje
pomocou klasickej telefónnej linky a modemu. Tento prístup do internetu patril medzi
najlacnejšie. Je to najstaršie, ale zároveň najpomalšie pripojenie. Dosahovaná rýchlosť sa
pohybuje medzi 28kb/s-56kb/s. Problémom je, že v prípade používania internetu sa nedá
používať telefónna linka.
o

ISDN (Integrated Services Digital Network) je vo svojom princípe verejná digitálna
telekomunikačná služba, primárne navrhnutá pre komfortnú telefóniu s pridanou
možnosťou dátových prenosov. Funguje na princípe digitálneho prenosu údajov po
existujúcich metalických vedeniach. Pre pripojenie na internet prostredníctvom linky
ISDN je potrebné mat počítač vybavený ISDN kartou alebo ISDN modemom. ISDN
modemy slúžia rovnakému účelu ako klasické analógové modemy, teda k prenosu
dát. Komunikácia medzi ISDN modemami prebieha digitálne na úplne odlišnom
princípe ako pri klasických analógových modemoch.

Strana 1 z 3

www.doit.sk



o

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) je jedna z foriem DSL. Vyznačuje sa tým,
že je asymetrická, teda pri prenose dát sa využíva vyššia prenosová rýchlosť smerom
k užívateľom (download) a nižšia od užívateľa (upload). Ide o vysokorýchlostnú
širokopásmovú technológiu, takže prenos dát prostredníctvom ADSL je v porovnaní
s analógovou prípojkou, alebo základným prístupom ISDN niekoľkonásobne vyšší.
Umožňuje trvalý a časovo neobmedzený prenos dát nezávisle spolu s telefónnou
hlasovou službou na bežných medených telefónnych linkách. Užívatelia môžu
telefonovať, faxovať a súčasne sťahovať dáta z internetu. To sa dosahuje použitím
frekvencií, ktoré sa bežne nepoužívajú pri hlasových telefonických hovoroch. ADSL
možné využiť iba na krátke vzdialenosti, zvyčajne menšie ako 5 km. Keď signál
dosiahne miestnu ústredňu telefonickej spoločnosti, ADSL signál sa odfiltruje a
okamžite presmeruje do konvenčnej internetovej siete, kým akýkoľvek signál na
hlasovej frekvencii sa prepne do konvenčnej telefonickej siete. To umožňuje, aby
bolo jediné telefonické spojenie využívané pre ADSL aj hlasové hovory naraz.

o

HPNA (Home Phoneline Networking Alliance) je technológia určená pre
vysokorýchlostný dátový prenos po vnútorných telefónnych rozvodoch budov a slúži
k realizácii mnohobodovej lokálnej siete bez nutnosti inštalácie špeciálnych dátových
káblov. Sieťové adaptéry sa zapájajú do telefónnych rozvodov v budove. Nevýhodou
je nutnosť kúpy adaptérov Home PNA a kompatibilný smerovač.

Elektrická sieť
o

DPL (Digital Power Line) je sieťová technológia využívajúca elektrické rozvody. Veľmi
zaujímavá je myšlienka pripojenia internetu priamo od elektrárne až do elektrickej
zásuvky. Problémom je pretlačenie vysokofrekvenčného signálu cez transformátory
na vysokonapäťovom vedení. Preto zatiaľ prichádza do úvahy také riešenie, keď je
internet privedený za poslední transformátor smerom k užívateľom inou cestou, ako
po elektrickom vedení.

o

Home Plug používa k prepojeniu počítačov v budove silové elektrické rozvody 230V.
Do elektrickej zásuvky sa zasunie adaptér HomePlug a k počítaču sa pripojí káblom
USB, alebo eternetovým káblom. Prenosové rýchlosti sú stovky Mbps.

2. Optická sieť obsahuje zväzok optických vlákien.


Optické vlákna, zložené z jadra a obalu, umožňujú prenos svetelného signálu úplným
odrazom svetelného lúča, pričom lúč sa šíri z jedného konca vlákna na druhý koniec.
o

Ak má jadro dostatočne veľký priemer, umožňuje šírenie svetla vo viacerých módoch,
a takéto vlákno sa nazýva multimódové. Multimódové vlákno sa používa aj v
lokálnych sieťach, nie je háklivé na ohyb. Ako zdroj svetla sa využívajú LED diódy.

o

Tento režim je však nežiadúci pre diaľkové vysokorýchlostné spoje, keďže svetlo sa v
jednotlivých módoch šíri rozličnou rýchlosťou. Preto sa na diaľkové spoje používa
monomódové vlákno s menším priemerom jadra. Monomódové vlákno využíva
laserový zdroj. Prenosové rýchlosti môžu dosahovať desiatky Gbps.
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3. Bezdrôtová sieť (wireless) poskytuje používateľovi voľnosť pohybu po
celom území pokrytom signálom.


Wi-Fi (Wireless LAN) sa prenáša vzduchom, má rovnaké vlastnosti ako káblový neprepínaný
Ethernet. Dokonca sa môžu objaviť aj kolízie podobne ako v neprepínaných eternetových
sieťach. Bezdrôtové siete sú dnes postavené na štandarde IEEE.

Štandard

Frekvencia

Modulácia

Max. priepustnosť

Dosah (vnútri) Dosah (vonku)

IEEE 802.11a

5 GHz

OFDM

54 Mbit/s

~ 35 m

~ 120 m

IEEE 802.11b

2,4 GHz

DSSS

11 Mbit/s

~ 38 m

~ 140 m

IEEE 802.11g

2,4 GHz

OFDM, DSSS

54 Mbit/s

~ 38 m

~ 140 m

IEEE 802.11n

2,4 / 5GHz

OFDM

270 Mbit/s

~ 70 m

~ 250 m

IEEE 802.11y

3,7 GHz

OFDM

54 Mbit/s

-

~ 5000 m

Wi-Fi umožňuje osobe so zariadením s bezdrôtovým adaptérom pripojenie k internetu v
blízkosti prístupového bodu (Access Point). Typická Wi-Fi zostava obsahuje jeden alebo viac
prístupových bodov (AP) a jedného, alebo viacerých klientov. AP vysiela svoj SSID (Service
Set Identifier). Na základe nastavení sa klient môže rozhodnúť, či sa k AP pripojí (v prípade
zabezpečenej sieti, musí poznať takzvaný preshare key, alebo musí byť povolená MAC
adresa sieťového adaptéra).


Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia pracujúca v rovnakom ako Wi-Fi 2,4
GHz. Bluetooth využívajú počítače, tablety, klávesnice, myši, tlačiarne, mobilné telefóny,
mobilné headsety, navigačné jednotky GPS, videokamery, slúchadlá, reproduktory... Slúži
na nadviazanie spojenia medzi dvoma, prípadne viacerými zariadeniami, ktoré nemusia na
seba vidieť. Jednotlivé verzie majú dosah desiatky až stovky metrov.



IrDA (Infrared Data Association) je komunikačný port ktorý využíva bezdrôtovú
komunikáciu pomocou infračerveného svetla (vysielačom sú LED diódy, alebo laserové
diódy, prijímačom sú fotodiódy). V súčasnosti je táto technológia vytlačená rádiovým
prenosom Bluetooth, ktorý eliminuje nevýhodu infračerveného prenosu, teda potrebu
priamej viditeľnosti. IrDA pracuje do vzdialenosti 1 m a zaraďujeme ju k PAN.



Mobilné telekomunikačné siete sa pravdepodobne vyvíjajú najrýchlejšie (2G, 3G, 4G).
Okrem hlasových služieb, SMS, MMS, umožňujú vysokorýchlostný prenos dát, pripojenie na
internet a ďalšie multimediálne služby.



Satelitné siete umožňujú zabezpečiť hlasové a dátové spojenie na veľké vzdialenosti, ale aj
vysokorýchlostný prístup PC, alebo LAN k internetu pomocou paraboly, konvertora a
satelitného IP modemu. Výhodou je pokrytie a kvalita signálu. Paradoxom je že pre upload
sa používa mobilná telekomunikačná sieť, pretože upload je pri satelitnom spojení oveľa
drahší ako download.
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